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______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэлийн явц

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Үндсэн үйл ажиллагааны төрөл Нэрс

хугацаа -

-

-

Зураг төслийн байгууллага -

-

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, 

УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ 

ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

 ажилтан Технологийн ажилтанҮйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар авто замын 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

томоохон зөрчлүүд

__________________________

__________________________
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 30 0 0

0 30 0 0

1 АЗТХ-ийн 13.2
Авто зам, замын байгууламж засварлах, барих

тусгай зөвшөөрөлтэй

2 АЗТХ-ийн 5.13, 6.1.5
Тухайн байгууламжийг барих, засварлах тушаал,

шийдвэртэй, ТЭЗҮ хийсэн 
0 5

3
ЗЗНДНТУТХ-ийн 29.1.3                     

ГТХ-ийн 27.4

Орон нутгийн захиргааны холбогдох захирамж,

гэрээ, гэрчилгээ, ус ашиглах, түгээмэл тархацтай

ашигт малтмал ашиглах гэрээ байгуулж,

хэрэгжилтийг хангуулахад хяналт тавьдаг

0 5

4 АЗТХ-ийн 13.2
Засвар, арчлалт, хамгаалалтын ажил гүйцэтгэх

гэрээ байгуулан мөрдөж ажиллууладаг
0 5

5 АЗТХ-ийн 5, 6 дугаар зүйл
Гүүрийн ашиглалтын байдалд байнгын хяналт

тавьж ажилладаг 
0 5

6
МУЗГ-ын 2012 оны 151-р 

тогтоол
Техник ашиглалтын түвшинг тогтоосон 0 10

0 155 0 0

0 45 0 0

7
АЗТХ-ийн 13.4, БНбД 

3.06.04-88

Засварын ажлын хөтөлбөрийн батлагдсан

төлөвлөгөө, ажлын аргачлал, баримт бичгийн

бүрдэлт хангагдсан

0 5

8
АЗТХ-ийн 13.4, БНбД 

3.06.04-89

Байгууллагын дотоод хяналт, Хөдөлмөрийн

аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аваарь ослоос

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, чанарын

хяналтын төлөвлөгөөтэй

0 5

9
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Хээрийн лабораторитой, тоног төхөөрөмжийг

геодезийн тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулсан,

түр, туслах реперүүдийг бэхэлсэн

0 5

10

АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00, ТДБТХЭХТТХ-

ийн 15.2

Түр байрын, ажлын талбайн зохион байгуулалт,

урьдчилан хамгаалах арга хэмжээ авсан болон

тэсрэх бодисыг хэрэглэх аюулгүй ажиллагааны

дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулсан

0 5

11

АЗТХ-ийн 13.4  MNS 

4597:2014, MNS 4759:2014, 

MNS 4596:2014, MNS 

4759:2014

Барилгын ажилд тавигдах хөдөлгөөний аюулгүй

байдлыг урьдчилан сэргийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ,

анхааруулах арга хэмжээг авсан

0 5

12
ЗЗНДНТУТХ-ийн 29.1.3                     

ГТХ-ийн 27.4

Холбогдох захирамж, гэрээ, гэрчилгээ, ус ашиглах,

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах

гэрээтэй, нөхөн сэргээлтийг хийж хүлээлцсэн

0 5

13
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Огтлолцсон, зурваст орсон инженерийн

байгууламж, шугам сүлжээг хамгаалах, шилжүүлэх

арга хэмжээ авсан 

0 5

14
АЗТХ-ийн 8.3, ТХШТХ-ийн 

10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг

хэрэгжүүлж ажилладаг
0 10

0 110 0 0

15
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг шинжилгээнд

хамруулсан, орц тогтоолгосон, туршилт шинжилгээ

хийлгэсэн 

0 8

16
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Ашиглаж буй импортын бүтээгдэхүүн, модон

материалын холбогдох гэрчилгээ, баталгаажуулалт

хийгдсэн

0 8

17
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Засвар, арчлалтын ажлын ил далд ажлын актын

баталгаажуулалт хийгдсэн
0 8

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

А.Ерөнхий /захиалагчаас шаардагдах материал/

II. Хэсэг    Гүүрийн засвар, арчлалт, хамгаалалтын ажилтай холбогдсон 

асуултууд

А. Ерөнхий

Б. Гүүрийн  засвар, арчлалт, хамгаалалтын үндсэн ажил 

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг    Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд

No

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хуудас B2



18
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Засварын ажилд геодезийн хэмжилтийн

баталгаажуулалт хийсэн 
0 8

19
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гэрээлэгчийн ажлын чанар, бэлэн байдлыг

хангасан 
0 8

20
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гүүрийн хамгаалагч засварчны ажлын чанар, бэлэн

байдлыг хангасан
0 8

21
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гүүрийн байгууламжид үзлэг хийсэн тайлан

гаргадаг,  арга хэмжээ авч ажилладаг
0 8

22
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гүүрийн зорчих хэсэгт тогтсон шороо, хог, саад,

цас, мөсдөлт зэргийг цэвэрлэдэг, нүх, эвдрэл

гарсан тохиолдолд арга хэмжээ авдаг

0 8

23
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гүүрийн зорчих хэсгийн хөдөлгөөний аюулгүй

байдлыг хангасан арга хэмжээ авсан /халтиргаа,

гулгаа/

0 8

24
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Модон болон төмөр бүтээцүүдийн ашиглалт,

хамгаалалтын үзлэг хийдэг
0 6

25
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гүүрийн уулзвар, углуургуудыг цэвэрлэх, суларсан

хадаас боолтыг чангалах, ган төмөр хийцийг

зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ авсан

0 6

26
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Хөл тулгуур, мөс эвдэгчид үзлэг хийдэг /ялангуяа

үер ус, мөс цөнгийн дараа/
0 6

27
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Гал түймэрээс хамгаалж авсан арга хэмжээ, багаж,

хамгаалалтын бодистой
0 6

28
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Даац, хурд хязгаарлах тэмдэг, дохионы шон,

хашилт, мэдээллийн самбарын бүрэн бүтэн байдал,

хамгаалалт, будаг сэргээсэн, засаж сайжруулсан

0 8

29
АЗТХ-ийн 15.1  УББ 13-202-

15

Голын гольдрол, тулгуурын эргэн тойрны модыг

цэвэрлэсэн, угаагдалтыг зогсоох арга хэмжээ авсан 
0 6

0 15 0 0

30
МУЗГ-ын 2012 оны 151-р 

тогтоол

Геодезийн баталгаажуулалт хийсэн, гүйцэтгэлийн

зураг гаргасан, гүүрийн паспортын баяжилт хийсэн
0 5

31

АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00, MNS 4597:2003, 

MNS 4759:2003, MNS 

4596:2007

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тэмдэг

тэмдэглэгээ стандартын шаардлагыг хангасан 
0 10

0 0

..... 

эрсдэлтэй

.....        

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

0 200

III. Хэсэг   Засвар арчлалтын ажил дууссаны дараа хийгдэх ажил

ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

Хуудас B3



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


